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P O R O Č I L O 
 

ODBOR ZA ŠPORT je na 19. redni seji, dne 10. 11. 2009, kot zainteresirano delovno telo 
obravnaval gradivo 8. točke dnevnega reda 33. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z naslovom: 
Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 – za področje 
športa in sprejel naslednji sklep:  
 
Odbor za šport podpira predlog osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana 
za leto 2010 za področje športa in ga predlaga pristojnemu Odboru za finance in 
Mestnemu svetu MOL v sprejem s pripombo: 

• Oddelek za šport prouči predlog za povišanje sredstev za zagotavljanje pogojev za 
delovanje športnih društev in njihovih zvez, na lansko raven in zagotovi dodatna 
sredstva v predlogu proračuna za leto 2010.  

Glasovanje: sklep je sprejet soglasno (4/4).                          
 
Odbor je obravnaval tudi prispele pripombe in pobude četrtnih skupnosti in organizacij ter 
oblikoval naslednje stališče:                                

• ČS ČRNUČE in ČETRTNA ORGANIZACIJA SOCIALNI DEMOKRATI ČRNUČE:  
priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo telovadnico OŠ Maksa 
Pečarja – odbor predlog projekta vsebinsko podpira in priporoča pristojnemu oddelku 
mestne uprave vključitev v proračun;  

• ČS VIČ: 
-  glede izgradnje športnega parka z večnamensko dvorano na področju 
Ljubljanskega barja. Odbor predlog podpira, predvidena je izgradnja športne dvorane 
Pegan & Petkovšek,  prva faza projekta je že načrtovana v osnutku proračuna, 
sredstva so predvidena za pridobivanje načrtov in ostale potrebne dokumentacije.  

- osvetlitev poti PST -  odbor predlog za osvetlitev dela Poti spominov in tovarištva npr. 
od Kosez do Brda, z vsebinskega vidika, področja športne rekreacije, podpira.  

 
Pripravila: Tatjana Zavašnik, tajnica odbora  
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